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 آموزش بورس از مقدماتی تا حرفه ای

 

 

 

 هفتمجلسه 

 

 [1۲:۵۱ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .ادب عرض و قوت خدا.مجدد سالم

 ها همس اکثر ،تو(شده دستکاری مثبت نه واقعی مثبت)بود مثبت بازار امروز اینکه به توجه دوستان،با خب

 .شدید فروشندگان اعداد به نسبت خریداران اعداد برتری متوجه

 .کنند ها،اقدام سهم به ورود برای تا هستند اعدادی چنين شدن دیده منتظر بازار تو ها خيلی

 حقوقی از کوچيک های حقيقی که بود،پولی مانی اسمارت نوع اومد،از ها سهم تو امروز که پولی نوع این

 .خریدند بازار،سهم بزرگ های

 و قابلمه روی پلو اون( هقابلم تو پلو)زدم مثال براتون که بحثی تو قبوله،ولی قابل هم پول نوع این که درسته

 .کرد یاد ازش خوب پلو یک بعنوان ميشه هم باز اما نيست پلو باالی

 به ریختن که زردی روغن بهرحال نيست،اما باشه پلو روی زعفرونهای و ها زرشک همه که پلوهایی اون از

 .است استفاده قابل و ميکنه نفوذ هم پایينتر های قسمت
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 هوشمند و قوی اونقدر باید.ميشن،نباشيد سهم وارد ها مثبت تو که پولهایی این دنبال که کنيد سعی باید اما

 تو تا کنيد شناسایی رو فروش های صف بهترین و قيمتی های کف قویترین بتونيد که بشين ای حرفه و

 که نيدک دقت باید البته.)ميشه سهم وارد( بازار بزرگان به مربوط سنگين و قوی پولهای که جایی) ها منفی

 (.باشه ها سهم بزرگان ورود گام آخرین و پله آخرین "حتما

 ميشه آغاز سهم صعودی روند و مثبت بعدش،بازی به روز همون از که فروشی های صف و ها منفی در خرید

 .داره بر در رو لذت بيشترین و خرید بهترین

 

 [1۲:۵۱ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 

 [1۲:۵۱ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 �👆👆👆👆👆�.باشيم نداشته کاری سهم اسم به

 .اند کرده خریداری فروشنده نفر 33 از رو ،سهم خریدار نفر 1۵ تعداد کنيد نگاه
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 [1۲:3۸ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 صف و مثبت روز چند یا چهار یا سه یا دو حاال)روزی ميشه،چند خودش صعودی روند وارد سهمی وقتی

 .بشه برقرار سهم تو ممکنه نسبتها این از( نداریم کاری رو ميشه خرید

 .کنند ورود تا ها سهم تو هستند نسبتها این دنبال ها خيلی

 درصد 1 باالی دیگه نفر یه.کنه خرید به ،اقدام بود مثبت درصد ۸,۲ باالی سهم وقتی نفر یه ممکنه حاال

 .بيشتر یا کنه خرید به بود،اقدام مثبت

 .کنه خرید صف از خرید به اقدام خرید،و صف تو بره و باشه خرید صف عاشق که ممکنه مه نفر یه

 اینها همه از مراتب به خریده فروش صف از که کسی اما و اند،اما شده خرید به موفق اینها همه که درسته

 .جلوتره

 

 [1۲:۱۵ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [1۲:۱3 ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 �👆👆👆�.کنيد نگاه رو اعداد های گذاشتم،نسبت تصویرشو براتون که سهم این در

 :مرداد 31 تاریخ

 اند کرده خریداری رو سهم نفر ۵۲ از خریدار نفر ۲: نسبتها

 :شهریور 1 تاریخ

 .اند کرده خریداری رو سهم نفر ۵۲ از خریدار نفر ۱:نسبتها

 

 [1۲:۱3 ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [1۲:۱۱ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .داشته صعودی روند و بوده مثبت سهم روزها همون "کنيد،دقيقا نگاه سهم همون سابقه قسمت تو حاال

 

A [ ,..۵۱,۸۰,1۲ 1۲:۱۱] 

 .نشده انجام توش زراعتی هيچ که بگيرید نظر در رو زراعی خالی زمين یه

 دميرنن شيار.کنند می آبادانی به شروع و ميخرند رو بزرگ زراعی نزمي اون و ميان گروه یه یا نفر یه بعد

 یم تعيين دقيق بطور دارند که هایی کش نقشه توسط رو بشه کاشته گياه یا درخت باید که نقاطی

 .کنند می رسيدگی و کنند می آبياری بعد.ميکارند رو گياه یا درخت بعد.کنند

 ميشه، گياه و درخت از پر سبزسر مزرعه یک به ،تبدیل اول خالی زمين بعد

 .ميرسه فرا برداشت فصل کم کم

http://abcbourse.ir/


 
۲ 

 .ميشه بازار به فروش و چيدن آماده و ميشن رسيده ها ميوه

 بود( قوی و بزرگ های حقوقی)گروه اون بعهده کارها تمام اینجا تا

 .ها حقيقی دست ميفته ببعهدش اینجا از اما

 

 [1۲:۲۲ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :اشکان آقا زا ممنون

 :فرستادند براتون که مثالی تو

 .بشين متوجه راحت و خوب خيلی رو پولها تفاوت تا ميکنم تشریح رو پولها انواع براتون من

 بازار وان نامبر های کرده،حقوقی خریداری رو علف و آب بدون و خشک زمين رفته که گروهی یا فرد اون-1

 (بازار قوی و بزرگ های حقوقی==مانی اسمارت بيگ)ریدبگي نظر در مانی اسمارت بخش مهمترین یا

 

 .بگيرید نظر در بازار و ها سهم رو گياهان یا درخت اون-۵

 خریداری رو هستند کف تو که هميشگی جذاب های قيمت با رو نظرشون مد های سهم خوب که وقتی-3

 خوشمزه و رسيده و شاداب های ميوه شد،ميشه صعود آماده و کردند

 می خرید یکجا بصورت رو خوشمزه های ميوه ميان انحصاری بصورت و کلی بطور که کسانی ونا حاال-۱

 (انو نامبر حقيقی هم باشه وان نامبر حقوقی ميتونه هم)بگيرید نظر در بازار بعدی پله ،بزرگان رو کنند

 ؟!؟!!چيه؟ اینها کار حاال

 جذاب مارک و خوشگل خيلی های بندی بسته تو ببرن کردند خریداری که رو ها ميوه که اینه کارشون

 .بدن است،تحویل یک درجه های ميوه کلی پخش کارشون که بزرگ های مغازه ،به فروش برای تا بزنند

 کته های حقوقی البته و بازار های حقيقی ميشن کنند می خرید ها مغازه این از ميان که کسانی حاال-۲

 (.�😅😉�خرید نمی يقیحق از نبود کله کته حقوقی اگه چون)بازار کله

 اینها دیگه اما.ميشه بيشتر هم ها سهم خریداران ميشه،تعداد تر خرید صف و تر مثبت سهم هرچی حاال-۲

 لمشک بندی،دچار بسته تو دارن ها ميوه.ميشيم نزدیک بازی پایان به داریم چون نيستند مانی اسمارت

 .ميشن پالسيده و ميشن
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 دبای و اند شده پالسيده ها ميوه که جایی "انی،دقيقا اسمارت بحث تو انهدیو پول یا احمق پول اون حاال-۱

 .ميخرند رو(  ها سهم)ها ميوه اون و ها،ميان زباله تو بریزن

 تو بریزن نرسيده،باید منزل یخچال به هنوز خریدن،اما رو ها ميوه اونها که درسته شده خراب ميوه دیگه

 .آشغال سطل

 

 [1۱:۸۵ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 های وهمي به تبدیل و ميکارن گياه و درخت و ميشه تبدیل مزرعه به که بعد و خالی زمين قضيه این که حاال

 براتون بازار و ها سهم با قضيه این توی هم فرقی یه ميخوام گرفتيد، یاد رو ميشه خوشرنگ و خوشمزه

 .نشين تردید و شک دچار شااهلل ان که بدم ،توضيح

 مثالم تو) ميخرن رو ها سهم بازارفميان بزرگ و وان نامبر های حقيقی که کردم مثال،عنوان ینا توی من

 های حقوقی همون که مزرعه صاحب و نداره نقشی هيچ مزرعه صاحب دیگه که انگار که شد تشریح طوری

 (ندارند نقشی دیگه بودند بازار وان نامبر و بزرگ

 مثبت از و هستند سهم سهم،همراه صعودی بازی آخر تا ها حقوقی که اینجاست فرقش تنها بگم ميخوام اما

 .ميبرند لذت خرید های صف و ها

 قيمتی کف به رو سهم)ميکارند درخت و ميکنند مزرعه به تبدیل رو خالی زمين زمانيکه از ها حقوقی

 های ميوه به تبدیل که وقتی و هستند سهم همراه( ميکنند خرید تکميل و خرید به شروع و ميرسونند

 احساس که جایی "دقيقا و ميبرند لذت سهم از( خرید های صف و ها مثبت و صعودی روند)ميشه خوشمزه

 يدنرس و خرید اشباع)ميشن بدبو و بدرنگ و خراب و پالسيده دارن بندی بسته داخل های ميوه که ميکنند

 يوهم دستشون روی تا يفروشندم سریع مدام رو ها ميوه که ،اونجاست(ها سهم قيمتی اندیکاتوری سقف به

 نمایان سهم تو سنگين خيلی های حجم.ميشه عرضه مدام اخر روزهای تو خرید های صف.)نمونه خرابی

 !؟؟!!نه؟ یا هست یادتون قبلی دوره تو رو سهم ميليارد1 و ميليون 1۸۸ های عرضه نميدونم.(.ميشه

 زمان یا فصل در تا ميکنن استراحت ميرن اره،دوب کردند بازار تقدیم رو(  ها سهم)ها ميوه همه که بعد

 .کنند بازار تقدیم دوباره و کنند خوشمزه ميوه به تبدیل و بکارند گياهی یا درخت معينی،دوباره

 

 [1۱:۸3 ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 �👆👆👆�.باشين شده متوجه که اميدوارم.دادم آخری،توضيح مطلب تو هم رو آشوب عدد "ضمنا
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 [1۱:۸۱ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران وادج سيد

 دارم که خوبی خيلی قدیمی دوستان از)ميکنم کار باهاش خودم که اعدادی روش یا مانی اسمارت بحث تو

 رخریدا نتونيم ميشه باعث که داره وجود استثاهایی یسری ،هرزگاهی(هستم ایشان ممنون و ام گرفته یاد

 .بدیم تشخيص دقيق و واضح خيلی بصورت رو قوی

 داشته یادگاری که ميکنم شما بنده،تقدیم که است اعداد روش در گری کوزه فوت بعنوان مطلب این

 .است بنده خود کشف.باشيد

 

 [1۱:۸۰ ۵۱,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .جلو ميام دوباره بعد و ميزنم قبل مباحث یه گریزی یه ابتدا

 

Azar Neekzad[ ,۸۵,۸۱,1۲ ۸۱:3۲] 

 توضيح هم استوکاستيک اندیکاتور مورد در کمی داره امکان اگر شد که اموزش قتو شمشيرگران آقای

 فروش پيش خریدو پيش منحنی دو تقاطع موقع بخصوص.بدید

 

 [1۲:۵۰ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دهند می نشان ما به نمودارها در قرمز و سبز خطوط ۵ با رو سهم قيمتی روند استوکاستيک اندیکاتور

 

 :استوکاستيک اندیکاتور در

 است سهم قيمت صعود یا افزایش از نشان باشد قرمز خط باالی سبز خط زمانيکه

 .است سهم قيمت نزول یا کاهش از نشان باشد داشته قرار قرمز خط زیر سبز خط زمانيکه

 از ننشا که کنند برخورد هم با قرمز و سبز خطوط این هرزگاهی که است سهم،ممکن حرکتی روند در اما

 .است سهم در اتفاق یک
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 :باشند زیر موارد از یکی است ممکن ها اتفاق

 است سهم حمایت نقطه که باشند جاهایی از یکی-1

 .است سهم مقاومت نقطه که باشند جاهایی از یکی-۵

 قرار فروش اشباع منطقه در که باشند طوری معامالت و باشد اندیکاتوری کف در قيمتی لحاظ از سهم-3

 ارقر قرمز خط باالی سبز خط و کند حرکت باال سهم به سهم معامالت که است ممکن آن هر و باشند داشته

 .گيرد

 ارقر خرید اشباع منطقه در که باشند طوری معامالت و باشد اندیکاتوری سقف در قيمتی لحاظ از سهم-۱

 قرمز خط زیر سبز خط و کند حرکت پایين سهم به سهم معامالت که است ممکن آن هر و باشند داشته

 مدتی کوتاه خرید اشباع منطقه در که است قندی گروه های سهم از بعضی هم االن بارز نمونه.)گيرد قرار

 (.اندیکاتورهاست استراحت و امدن پایين نيازمند اما باشد داشته ادامه هنوز رالی این شاید.(.)اند گرفته قرار

 

 [1۲:3۸ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 یجاهای و(رنگ آبی کادر) است یافته افزایش سهم قيمت و گرفته قرار قرمز خط باالی سبز خط که یجاهای

 تصویر در را( رنگ قرمز کادر)است یافته کاهش سهم قيمت و است گرفته قرار قرمز خط زیر سبز خط که

 .است شده مشخص زیر استوکاستيک اندیکاتور نمودار
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Key1 Hadidi[ ,۸۵,۸۱,1۲ 1۵:۱۸] 

 ادزی حجم هم بود فروشنده از کمتر خریدار تعداد هم ميدین توضيح رو رتکو لطفا شمشيرگران اقای سالم

 بود

 

 [1۲:۲3 ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 توضيحات با همراه براتون رو تصاویرش امروز "حتما که داره وجود رتکو در هم خوبی نکات "اتفاقا .چشم

 .کرد خواهم ارسال

 شده صعود آماده و کرده تغيير سهم روند که است این بخاطر اید کرده اشاره که هم اعداد تنسب: ضمنا

 .است

 .ميشود نمایان خوب خيلی ها مثبت در و ها سهم صعودی روند در اعداد نسبت
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 [1۲:۲۲ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .حقيقی اذیت و آزار بدون است حقيقی "کامال سهم یک رتکو

 .پذیرد می انجام حقيقی توسط "کامال سهم های شدن پایين و باال

 .پذیرد می انجام حقيقی توسط بازار در سهم بازی
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 [1۲:۲۱ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .است شده بازار تقدیم مناسب گين سرمایه،یک افزایش از قبل
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 [1۱:۸۵ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 شرایط به دوباره نيز بولينگر باند و است داده انجام هم خوبی احتسرمایه،استر افزایش از بعد

 .است مناسب،بازگشته
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 [1۱:۸۲ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 سهم از موقت سهم،بطور استراحت برای هم پول که است شده سرمایه،باعث افزایش از بعد استراحت این

 .شود خارج

 ، است شده خارج سهم از آرام آرام بصورت که پولی یا حجم يزانم �👆�باال تصویر رنگ آبی کادر در

 .است شده مشخص

 حجم که شده انجام معامالتی سهم در که دهد می است،نشان شده مشخص قرمز رنگ با که قسمتی در اما

 .است شدن صعودی حال در

 .کند شروع را خود صعودی روند دوباره بتواند سهم که شااهلل ان

 

 [1۱:۸۱ ۸۵,۸۱,1۲, ]رگرانشمشي جواد سيد
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 تر عقب گروه به نسبت که شد خواهيد کنيد،متوجه مقایسه خود گروه شاخص با اگر را سهم کنونی شرایط

 .است رشد مستعد و است

 آیا که کرد رصد و بود سهم مواظب باید که است گرفته سبقت بازار کل شاخص از نيز گروه کل شاخص اما

 .است چگونه سهم هستند،رفتار نزول حال در گروه هنگاميکه در

 

 

 

 [1۱:۵۵ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :رتکو ادامه
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 [۵1:13 ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

[Forwarded from شمشيرگران جواد سيد] 

 [Photo ] 

 

 [۵1:۲۸ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 

 کنيد نگاه رو ماهيانه ميانگين حجم و مبنا حجم

 تهنک اما زده ماهيانه ميانگين حجم و مبنا حجم به نزدیک حجمی بار دو که کنيد نگاه هم سابقه قسمت در

 ::::که اینه جالب و مهم

 مهم خيلی قيمت و حجم

 خودش قبل یکسال قيمت به رسيده سهم االن
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 و االب به رو مثبت حرکت خودش ساليانه قيمت در ولی شده انجام ای پله خرید سهم تو که بگيم ميتونيم

 کرده شروع رو صعودی

 مهمه و جالب خيلی جذاب قيمت با حجم

 

 

 [11:۸۵ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و است رسيده قيمتی کف به قيمت که است این از نشان ، رتکو معامالت که است باال،درست تصویر در

 .دهد می نمایش خوبی به رو موضوع این نيز استوکاستيک اندیکاتور

 .باشد تر معتبر قيمتی لحاظ نقطه،از آن یا کف آن که باشيم کفی دنبال باید اما

 کف نای آیا.خود گذشته یکساله قيمت به است رسيده "،دقيقا سهم قيمتی کف کنيد دقت اگر اینجا خب

 العمل عکس خود گذشته یکساله قيمت به ها سهم اکثر.است معتبر "قطعا.ورود برای باشد معتبر تواند نمی

 .دهند می انجام خوبی صعودی جالب رفتار و ميدهند ننشا
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 يمتیق دنبال گوید می سليم دهند،عقل می نشان را قيمتی کف تجمعی بصورت اندیکاتورها که وقتی پس

 قيمتی،خيلی نقطه آن به و است نقطه همان از صعودی حرکت شروع مواقع،بيشترین اکثر در که باشيد

 .دهد می نشان المعل عکس بيشتر

 که معامالتی شدن انجام با است ممکن که چرا باشيد ،منتظر کردید پيدا را ای نقطه چنين وقتی خب

 .گردد ارسال بازار برای ورود دارد،سيگنال گذشته روزهای به نسبت را حجم افزایش

 .باشد ای پله شود سعی خریدها که گوید می سليم عقل

 

 [11:1۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :است شده ارائه تاکنون که مطالبی جمعبندی

 که دارد وجود ای ساده خيلی های سرمایه،راه بازار سهام در خروج یا ورود درست تشخيص و بررسی برای

 خروج ای ورود بهترین بتوانيم تا ميشود شود،منجر انجام زیاد، دقت با و منطقی و اصولی و درست بصورت اگر

 از)سود شدن وکم( سهم به ورود لحاظ از)ضرر به رفتن زیادی،از حد تا بتوانيم و دهيم انجام ها سهم در را

 نمودارهای که ذهنی از دور و نجومی خيلی های تارگت به توجه با مواقع بعضی:سهم از موقع به خروج لحاظ

 دریافت هک هایی تارگت به توجه دارند،با را سهم که کسانی تا ميشود ميکند،منجر ارسال بازار به تکنيکالی

 خروج حال در سهم وانان نامبر که جایی و بمانند خود سهم با بيشتر سود گرفتن اند،برای کرده

 دد،آنهاگر برمی عقب به کردن استراحت برای سهم زمانيکه و کنند وانان،خروج نامبر همراه به هستند،نتوانند

 این است ممکن و مانند می سهم با هم ميشود،هنوز تمام خوردن،استراحت منفی روز یک با اینکه خيال به

 سرک است،مدام داشته برایشان سهم که سودی از اینجا که بکشد طول روزی سهم،چند قيمت برگشتن عقب

 (.گردد می

 بازار در بيشتری موفقيت درجات به تا دهيم قرار نظر مد هميشه را مهم ولی ساده نکات این باید پس

 .شویم ،نزدیک

 

 [1۱:۸۱ ۸۵,۸۱,1۲, ]تلگرام بهنام

 هسش؟ توسهم پول موندن از نشان باالترباشه ماobvهرچقدر یعنی

 

 [1۱:۵۸ ۸۵,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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[In reply to تلگرام بهنام] 

 .کردید اشاره خوبی نکته به

 .دارد هایی نکته هم مبحث این

 .دارد رفتار یک مدتی کوتاه های سهم برای OBV اندیکاتور این

 .دارد رفتار یک هم بلندمدتی و مدتی ميان های سهم برای

 همس در بيشتری حجم دهد نشان را بيشتری مقدار اندیکاتور این هرچه که است درست "کامال نکته این اما

 .است شده انجام باال به رو های قيمت در و

 .دميشو پایين و باال زیاد شان،خيلی OBV اندیکاتور این "دقيقا که هستند مدتی کوتاه های سهم از خيلی

 صعودی،انجام روند در خوبی خيلی های ميرسد،حجم جذاب قيمت و معتبر کف به سهم وقتی اینکه یعنی

 باشد می افزایش حال در صعودی نمودار صورت به ها حجم این "مرتبا و ميشود

 سهم ميرود،بازیگردان باال خيلی OBVاندیکاتور هایی،که سهم چنين در بدانيد که است جالب "اتفاقا

 احتاستر برای دوباره و ميدهد نشان واکنش ميرسد خود مدتی کوتاه سقف به سهم اینکه از پس لهبالفاص

 می زیادی های ،حجم ها منفی در سهم چون و کند می خارج سهم از کالگ را خود کردن،پول

 .کند می حرکت پایين سمت نزولی،به بصورت "مرتبا هم OBV خورد،اندیکاتور

 با کمی حاال) قبلی حرکت مشابه "مجددا ميرسد که سهم بازیگردان جذاب و هدلخوا نقطه به "مجددا اما

 .ميدهد انجام را بازی همان( بيشتر یا کمتر خيلی حجم تفاوت

 

 و ببرد استراحت فاز به زمانی لحاظ از فقط را سهم که دارد قصد بازیگردان که است ممکن مواقع بعضی

 انجام تابلو منفی ۸,۲-۸ محدوده در بيشتر هم معامالت و رددا کمتری خيلی معامالت نيز،سهم همين برای

 برای اندیکاتوری لحاظ از را سهم که است این هدفش فقط.نميشود خارج سهم از زیادی حجم ولی ميشود

 وراندیکات به وقتی است ممکن که کند،اینجاست صعودی مجدد حرکت مهيای و بازار،آماده کاران تکنيکال

OBV یعنی این)دباش شده نزولی کم خيلی خيلی خيلی یا ثابت اندیکاتور این روند د،شایدکني می نگاه سهم 

 (.است جدید گرفتن نيرو و استراحت حال در ولی دارد وجود سهم در هنوز پول و حجم اینکه

 پول یعنی)است افزایشی و صعودی کلی بصورت OBV اندیکاتور.کنيد نگاه رو فلوله سهم مثال، این برای

 (هنوز است مانده سهم در زیادی

 .کند حل را اندیکاتورها مشکل تا آمد پایين کم خيلی ،مقداری کردن استراحت برای اما
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 خيلی خدمتشان،سهم کردم عرض که کردند سوال فلوله گروه،برای همين دوستان از یکی پيش روز چند

 .کنند استراحت اندیکاتورها باید ولی است خوبی

 .داد کامل،انجام و خوب خيلی بطور را استراحت این و کرد عمل خوب خيلی نيز سهم بازیگردان که

 .ميبرد بسر کردن صعود حال در سهم هم االن

 

 [11:۲۱ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :تکنيکالی لحاظ از ها سهم بررسی-1

 

 ردهک مشغول را خود ای پيچيده تکنيکالی های برنامه با بازار کاران تکنيکال از تکنيکال،خيلی بحث در

 ...(. و تریدر متا-تریدر مفيد-بروکر آمی)اند

 .يرودم بشمار خصلت یک و ندارد ایرادی هيچ کند دنبال ای حرفه خيلی بصورت را تکنيکال کسی اینکه

 رپ ميانبر های راه که است نيازی کرد،آیا پيدا را راه تر،آن ساده ميتوان که دارد وجود مستقيمی راه وقتی اما

 .کنيم انتخاب را خم و پيچ

 

 حدودی بصورت را سهم مقاومت و حمایت و قيمتی سقف و کف بتوان که حدی در تکنيکال گرفتن یاد

 (.جانش نوش.ندارد ایرادی هيچ کرده دنبال تر ای حرفه کسی اگر)است خوب شد،خيلی متوجه

 

 صادقی آقای به مربوط که ای جزوه همان است،با بوده ها راه ترین ساده انتخاب ما هدف چون اما

( است کاری رزو ۵۸ بورس بدونه که موفقه بورس تو کسی:جزوه نام( )کند نصيبشان را بهترینها خداوند)است

 را ها خروج و ورود بتوانيم تا است نياز که اثربخش،تکنيکالی و کارا بسيار ولی ابتدایی و ساده خيلی بصورت

 .است انجام قابل تکنيکالی بررسی بزنيم،این حدس

 

 ادمانی است،اما سرمایه بازار در فعاليت برای ابزار بهترین از یکی تکنيکال که است درست که باشد یادمان

 ینمودارها در که باشيد نباشد،مطمئن نيازها پيش این اگر که دارد نيازی پيش خودش ابزار این که باشد

 .داشت نخواهند دادن نشان برای حرفی تکنيکالی،هيچ
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 داده انجام بازار سرمایه،در بازار بازیگران که است رفتارهایی مانيتور و تصویری لی،آینهتکنيکا نمودارهای

 .است

 .نداشتند گفتن برای حرفی نيز تکنيکالی نبودند،نمودارهای رفتارها این اگر پس

 و اه تاریخ و ها قيمت دهد،داشتن نشان ما به را ها سهم بازیگران تکنيکالی،رفتار نمودارهای اینکه الزمه

 .هاست حجم

 

 .اند شده درست اعداد ها،از تاریخ و ها قيمت و ها حجم خب

 تشخيص بتواند ها،بخوبی حجم و ها قيمت و ها تاریخ در را اعداد این رابطه کسی اگر کنيد می فکر

 ؟!؟!!کند؟ فعاليت بازار در تواند دهد،نمی

 ميتواند هک است ابزارهایی از یکی اما نيست زاربا برای الزم ابزار کل تکنيکال چون.کند فعاليت ميتواند "قطعا

 .کند بازاریان به شایانی کمک

 

 ممه و ساده اندیکاتورهای از گرفتن کمک با را ها سهم تکنيکالی بررسی)شده اشاره جزوه بحث،در ادامه در

 (.است داده ،توضيح پرکاربرد و

 

 :بولينگر باند اندیکاتور-1

 

 :است شده تشکيل مهم مولفه 3 از اندیکاتور این

 

 :بولينگر پایينی باند

 

 لحاظ از سهم کردن استراحت حال در یا هستند نزول و قيمت کاهش حال در که وقتی ها سهم معامالت

 در همس استراحت یا قيمت نزول که است این از کنند،نشان می برخورد پایينی باند این به که زمانی،وقتی

 .گيرد قرار تریدینگ ليست واچ در ورود برای نقطه این در نظر دمور سهم ميشود باعث که است اتمام حال
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 :ميانی خط

 

 یا ورود برای هم نقطه این که ميشود است،باعث سهم معامالت روزه ۵۸ ميانگين همان که ميانی خط این

 .گيرد قرار استفاده ،قابل خروج حتی

 .ميدهند نشان واکنش( روزه ۵۸ ميانگين)ميانی خط این به ها سهم از خيلی

 .شود گرفته نظر زیر که است مهم بولينگر باند در ميانی خط این همين برای

 

 :بولينگر باالیی باند

 

 می برخورد باالیی باند این به که هستند،وقتی صعود و قيمت افزایش حال در که وقتی ها سهم معامالت

 مورد سهم ميشود باعث که است اتمام حال در سهم رفتن باال یا قيمت صعود که است این از کنند،نشان

 .گيرد قرار تریدینگ ليست واچ در خروج برای نقطه این در نظر

 

 :بولينگر باند اندیکاتور در ميانی خط برای دیگر توضيح یک اما

 دارند،بازیگردانان باالیی خيلی اهداف و اند گرفته قرار صعودی روند در وقتی که هستند ها سهم از خيلی

 سقف به که وقتی سهم معامالت تا کنند می تالش( است سهم مداوم بردن باال هدفشان "واقعا اگر)سهم،

 برای که یاستراحت تا کنند می ميکند،تالش برخورد بولينگر باالیی باند با و ميرسد اندیکاتور مدتی کوتاه

 نه و رددبرگ نپایي به بولينگر،سهم ميانی خط تا معامالت،فقط کشاندن پایين با را است الزم دوباره صعود

 .بيشتر

 زیگردانبا که هدفی به بنا کرد نشينی عقب ميانی خط به بولينگر باالیی باند از سهم معامالت که وقتی

 .برگردد بولينگر باالیی باند سمت به دوباره هم باز و دهد نشان مثبت واکنش است دارد،ممکن
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 اماده تا کند برخورد بولينگر پایينی باند هب سهم تا بمانيم منتظر سهم،باید به ورود برای که است درست

 خط همان از سهم که است سهم،ممکن باالی اهداف به توجه با هرزگاهی باشد،اما ورود و خرید

 .شود صعودی و برگردد باال سمت به "مجددا( رزوه ۵۸ ميانگين)ميانی

 باال متس به بعد و کند ردبرخو بولينگر پایينی باند به ها سهم هميشه،باید و هميشه بگویيم اینکه پس

 .دارد بازیگردان رفتار و سهم بررسی به برگردد،نياز

 سهم که انیزم اینکه یا و شود صعودی بعد و کند برخورد بولينگر پایين باند به و پایين بياید بخواهد شاید

 باال تسم به "مجددا ميانی خط روی از "گردد،دقيقا برمی عقب به استراحت برای و است صعود حال در

 .شود صعودی و برگردد

 

 [11:۲۱ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 تکنيکال مواقع بعضی است ممکن که است همين برای.است سهم بازیگردان قدرتمند دستان در چيز همه

 .دهند تشخيص خوبی به نتوانند را سهم حرکت کاران،ادامه

 و قرمز عالمت با را است رفته باال سمت به دمجد و برشگته ميانی خط از سهم که جاهایی زیر تصویر در

 .مای داده نشان را است رفته باال سمت به بعد و کرده برخورد بولينگر پایينی باند به سهم که جاهایی
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 [11:۲۱ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 تکنيکال مواقع بعضی است ممکن که است همين برای.است سهم بازیگردان قدرتمند دستان در چيز همه

 .دهند تشخيص خوبی به نتوانند را سهم حرکت کاران،ادامه

 و قرمز عالمت با را است رفته باال سمت به مجدد و برگشته ميانی خط از سهم که جاهایی زیر تصویر در

 .مای داده نشان را است رفته باال سمت به بعد و کرده برخورد بولينگر پایينی باند به سهم که جاهایی

 

 [11:۲۱ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران دجوا سيد
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 [1۵:1۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :استوکاستيک اندیکاتور-۵

 .است کار مالک قرمز خط و سبز خط ۵اندیکاتور، این در

 ميزان به حاال دارد رفتن باال قصد قيمت که است این از نشان دارد قرمز،قرار خط باالی سبز خط زمانيکه

 .گردد دقت باید ميدهند تشکيل هم با خط ۵ این که هایی زاویه اساس بر یدبا قيمت کردن صعود

 يزانم به حاال دارد رفتن پایين قصد قيمت که است این از گيرد،نشان قرار قرمز خط زیر سبز خط زمانيکه

 .گردد دقت باید ميدهند تشکيل هم با خط ۵ این که هایی زاویه اساس بر باید قيمت کردن نزول

 و ورود مطمئن نقاط ميتواند زیادی حد تا که دارد وجود نمودارش روی بر محدوده ۵اندیکاتور، ینا در اما

 .دهد نشان ما به را خروج

 بيشتری جذابيت نمودار،از در ۰۸ عدد محدوده هم خروج برای و نمودار در ۵۸ عدد محدوده ورود برای

 .برخوردارست

 .برسد نيز شده گفته اعداد از بيشتر و رکمت ،به خروج و ورود نقطه که است ممکن البته
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 .کند پيشروی هم 1۸۸ عدد تا حتی سهم استوکاستيک است ممکن کرد صعود سهم وقتی "مثال

 

 

 

 [1۵:3۵ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :RSI اندیکاتور-3

 .است جذاب و بازاریان،مجبوب برای سهم خروج و ورود برای محدوه دو نيز اندیکاتور این در

  ورود برای باال به 3۸ محدوده

 خروج برای نيز باال به ۱۸ و ۱۸ محدوده

 ها مقاومت و پایين سمت به سهم قيمت برگشت در ها حمایت تر ساده تشخيص برای نيز اندیکاتور این از

 .ميشود استفاده نيز باال سمت به سهم قيمت برگشت در
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 [1۵:۱۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :OBV راندیکاتو-۱

 استفاده هستند حرکت حال در ها حجم جهتی، چه در بيشتر اینکه و ها حجم اینکه برای اندیکاتور این از

 .ميشود

 .نيست هم مشابه و ها،یکسان سهم همه در اندیکاتور این که بدانيد باید اما

 اشتهد متفاوتی نموداری خط است ممکن مدتی بلند یا مدتی ميان یا است مدتی کوتاه سهم اینکه اساس بر

 .باشد

 فرق است ممکن دهد انجام دارد آینده،قصد در و حال در و گذشته در را رفتاری چه سهم اینکه اساس بر

 .باشد داشته

 سهم در ریبيشت نقدینگی اینکه یعنی باشد صعودی بصورت سهمی خطی اندیکاتور،روند این در که وقتی اما

 توجه مورد باید.نه یا است بوده صعودی است افتاده اتفاق مسه در که هایی حجم اینکه و است جریان در

 .گيرد قرار

 ارقر مطمئن قيمتی کف در سهم که وقتی ميشه وارد سهم به پولی یه که هستند ها سهم بعضی اینکه

 هک ميدهد نشان ما به اندیکاتور است،این حرکت حال در و داره رو پيش در صعودی روند سهم گرفته،وقتی

 با است ممکن حجم افزایش این.است افزایش حال در است اتفاق حال در صعودی سمت در هک هایی حجم

 .برود پيش اندیکاتوری سقف سهم،تا بازیگردان هدف به توجه

 :باشد داشته متفاوت رفتار نوع ۵ که است کرد،ممکن برخورد مدتی کوتاه سقف به وقتی حاال

 صعودش همچنان که باشد این باشد،هدفش داشته هدفی چه)رسيد مدتی کوتاه سقف به وقتی اینکه-1

 OBVکلی بطور و نشود خارج سهم از زیادی حجم که است ممکن حالت این در( نه یا باشد داشته ادامه

 .باشد شده زیاد و کم ها توک،حجم و تک ولی باشد صعودی و مثبت روندش

 .برسد بعدی هدف به و شود زده هک است محتم نيز سهم بعدی هدف که بدانيد دیدید را حالتی چنين اگر

 در(يشترب نه و باشد همينجا تا فقط صعودش که باشد این هدفش)رسيد مدتی کوتاه سقف به وقتی اینکه-۵

 در.باشد ریزشی و منفی روندش OBVکلی بطور و شود خارج سهم از زیادی حجم که است ممکن حالت این

 .شود خارج سهم از نيز زیادی خيلی خيلی های حجم تا حتی که است ممکن حالت این

 بازیگردان برای استراحت این اما کند استراحت باید سهم اینکه ميفتد،بخاطر اتفاق حالت این چرا حاال

 .کند ریزش زیاد خيلی قيمتی کف تا و کند افت بشدت باید قيمت بلکه نيست زمانی نوع سهم،از

http://abcbourse.ir/


 
3۸ 

 ریزش و ها خوردن منفی و استراحت تا سهم زا شو خارج "کال که گوید سهم،می بازیگردان سليم عقل خب

 روند سمت به نزولی روند از سهم OBV "مجددا شد پرواز ،آماده سهم که شود،بعد تمام سهم قيمتی

 در دوباره ميشده قيمت،انجام افزایش و صعود روند در که هایی حجم "مجددا و دهد می رویه صعودی،تغيير

 .شود دیده سهم

 

 

 [1۵:۲۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 شدن کم حال در ها حجم و داشته پایينی به رو معامالت سهم که ،جایی�👆👆👆👆�فوق تصویر در

 رنگ آبی فلش عالمت است،با بوده

 فلش عالمت ،با است بوده افزایش حاال در خوبی های حجم و داشت باالیی به رو معامالت سهم که جایی

 بزرگ فلش عالمت با است حجم بودن صعودی نشاندهنده که سهم این در نيز OBV کلی روند رنگ و قرمز

 .است شده ،مشخش زردرنگ
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 [13:۸۵ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 که ببينيد را سهم قيمتی رودن و ها حجم دارد،روند قرار بازاریان محبوب بازار در همينک که فوق سهم

 .گردد صعودی OBV روند شده باعث چطور

 .دارد سهم این هدف و حرکت ادامه از نشان که دارد وجود سهم این در خوبی خيلی حجم و نقدینگی

 

 [13:1۸ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 شاخص- قيمت اندیکاتور-۲

 اخصش به نسبت را سهم راحت،موقعيت و ساده خيلی که است این دارید که کارایی مهمترین اندیکاتور این

 .ميدهد نشان بازار کل خصشا به نسبت و خودش گروه

 .شد متوجه کل شاخص موقعيت با نيز را سهم گروه ،موقعيت اندیکاتور این از ميتوان
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 [۵1:1۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 اگر ? یچ یعنی شده تبدیل سهم به سهم یه های حق ميشه گفته اینکه شمشيرگران اقای ، دیگه سوال یک

 ? شد سوال برام ، ميکنم عذرخواهی هست مبتدی سوالم

 

 [۵1:۵۰ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 دهد می سرمایه افزایش سهمی یه وقتی

 سهم تقدم ،حق است داشته شرکت آن که ای سرمایه افزایش درصد به توجه با دارد را سهم که کسی به

 .ميشود داده نمایش( ح+ سهم اسم) نماد با که. گيرد می تعلق

 نتعيي شرکت خود را است،زمانی رسيده سهامدار به سرمایه افزایش محل از که تقدمی حق اینکه برای حاال

 .کند سهم به تبدیل و کند استفاده آن از بتواند سهامدار که کند می
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 رکتش ارزیابی تجدید)است محلی چه از است کرده اعالم شرکت که ای سرمایه افزایش که ببينيد باید حاال

 (کند می تبدیل سهم به را حق شرکت خود و نيست تومان 1۸۸ کردن واریز به ،نيازی باشد

 (باشد نمی سهامدار توسط تومان 1۸۸ واریز به نياز هم باز)باشد انباشته سود محل از اگر

 پول ونا با شرکت سرمایه تا کند شرکت تقدیم پول باید سهامدار اینکه بعنی)باشد نقدی آورده محل از اگر

 (یابد اقزایش

 

 یسرمایه،برا افزایش آن درصد به بنا و ميکند اعالم شرکت خود که ای سرمایه افزایش نوع به توجه اب حاال

 1۸۸ بتواند)کند شرکت سرمایه افزایش در دارد تمایل سهامدار اگر تا گيرد می نظر در را مدتی سهامدار

 (.کند واریز شرکت حساب به را سهم هر ازاء به تومان

 را سهم هک سهامدارنی از نفر چند که ببيند تا ميکند بررسی مذکور رسيد،شرکت مامات به تاریخ این که بعد

 .اند کرده واریز رو تومن 1۸۸ و کرده شرکت سرمایه افزایش این در اند داشته

 .اند کرده واریز رو تومان 1۸۸ که کند می هایی حق تبدیل به اقدام بعد

 حق شرکت و نامند می شده استفاده تقدم کرده،حق یزوار را تومنش 1۸۸ سهامدار که تقدمی حق نوع این

 گهبر و کند اضافه سهامدار سهم دارایی ميزان به بایستی و ندارد عنوان هيچ به را تقدم حق نوع این فروش

 .کند صادر برایش جدید

 

 [۵1:31 ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .نکنند کنند،مشارکت واریز را سهم هر تومن 1۸۸باید که سرمایه افزایش این در ها خيلی است ممکن اما

 .ميکند ها حق فروش به است،اقدام داده سرمایه افزایش که مذکور شرکت خود اینجا در

 تا ندميک زمانی،بازگشایی مدت تعيبن با بازار در را است نشده استفاده سهامدارن توسط که هایی حق مجدداً

 .بفروشد نيز را ها حق باقيمانده

 

 [۵1:33 ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 شده استفاده تقدم حق ميگن کرده واریز رو تومن 1۸۸ سهامدار که اولی

 نشده استفاده تقدم حق ميگن نکرده واریز رو تومن 1۸۸ سهامدار که دومی
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 [۵1:3۲ ۸3,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 است شده تبدیل سهم به حق گویند می که وقتی حاال

 ثبت اداره زمانی،در مدت از پس را است شده واریز تومنش 1۸۸ و شده عرضه بازار در که حقی اینکه یعنی

 واریز تومنش 1۸۸ و بوده گرفته تعلق حق سهامدار هر به که ميزانی به توجه با و ميرسانند ثبت به اسناد

 است شده بيشتری سهم دارای االن سهامدار و شده افزوده سهامدار سهم قبلی دارایی ميزان شده،به

 

 [1۲:3۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

[Forwarded from Atefeh . L] 

 ? هست گرفتن ميانگين همون ای پله خرید ، بخير وقتون شمشيگران اقای سالم

 

 [1۲:۲۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .عزیزان همه خدمت قوت خدا.خدا بنام

 

 .سهام خرید قيمت کردن کم ميانگين و ای پله خرید

 

 .است مختلف،متفاوت افراد فروشهای و خرید نحوه که خدمتتون بدم توضيحی یه ابتدا

 

 خرید نوع این.)کنند خرید به گردید،اقدام مطمئن صعودی روند وارد سهم وقتی که دارند دوست ها خيلی

 (.باشند داشته مطمئن ریسک که خوبه خيلی و نداره مشکلی "کردن،اصال

 

 بود،با نزولی روند انتهای در و گردید نزولی روند وارد سهم وقتی دارند دوست که تندهس هم ها خيلی اما

 .کنند سهم خرید به اقدام ميدهند سهم بازیگردانان بازی از که تشخيصی
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 معامالت وقت هر که هستند جذابی قيمت دنبال اول قدم کنند،در می خرید ها منفی در که افرادی این

 هر که هميشگی و جذاب قيمت اون در سهم حتی اگه. ميده نشون واکنش سهمميرسه، قيمت اون سهم،به

 فروش صف دنبال که خریدارانی برای که بشه هم فروش ميداده،صف نشون ميرسيده،واکنش اونجا به وقت

 (.ميشه نور علی نور)هستند

 يمتق یا نيست مالک تنهایی به فروش صف براشون چون کنند می دقت خریدهاشون تو خيلی گروه این اما

 سه،ازمير قيمت اون به وقتی سهم که ببينيد که کنند می نگاه نيست،اونها خرید مالک تنهایی به جذاب

 .نه یا ميشه انجام تحرکی هم سهم وانان نامبر و بازیگران طرف

 .ميشه جمع فروش صف یا بعد روزهای برای مونه می باقی فروش ميشه،صف فروش صف وقتی

 

 می خرید صعودی روند و مثبت در که کسانی برای) مثبت و صعودی روند در ميگه،چه ای حرفه لحاظ از

 وندر آخر های منفی در)  که کسانی برای( نزولی روند پایان در کنيد دقت)نزولی روند پایان در چه و( کنند

 .است الزامی و حتمی های پله خرند،خرید می سهم( فروش های صف و نزولی

 

 مثبت اول روزهای در رو سهم( ها مثبت در خرید)است اول دسته از که یکس که کنيد فرض حاال

 .يادم اوليه،پایينتر خرید قيمت از و ميکنه حرکت پایين سمت ،به دليلی هر به بنا سهم.کرده خوردن،خرید

 

 .مياد اوليه،پایينتر خرید قيمت از درصد چند که ببينه باید خب

 ۰ اقلحد که کنه صبر باید بلکه.کنه دوم پله خرید به اومد،اقدام نترپایي درصد ۲ یا ۱ سهم قيمت وقتی نباید

 تا ۰ ينب ميتونه اومدن پایين این البته.)کنه خرید رو دوم پله خودش،بعد خرید قيمت از پایينتر بياد درصد

 (.بشه انجام هم درصد 1۵ تا 1۸

 

 .نميشه فعال ضررمون حد مگهکنه، افت درصد 1۸ سهم اگه که بياد پيش سوال دوستان برای شاید حاال

 و بمانيد سهم با که دارد شما استراتژی به بستگی حاال.ميشود فعال ضرر حد چرا که است این جواب

 روجخ( ميشود فعال ضرر حد چون) سهم از اینکه یا کنيد دهيد،کم می انجام که دومی پله با خرید ميانگين

 .کنيد
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 رو معامالتی سابقه سربرگ و حقوقی/حقيقی سربرگ بررسی فقط و فقط:مواقعی چنين در شما برای بنده

 .ميکنم پيشنهاد

 دو این در بررسی با تونيد می ميشوند،شما تکرار قدیمی های مواقع،بازی درصد ۱۸ در چون که نکنيد شک

 .نه ای دارد را قيمت آوردن تر پایين قصد هم سهم،هنوز بازیگردان آیا که کنيد کردم،بررسی اشاره که جایی

 و دبماني سهم با که کنيد انتخاب اید کرده که بررسی به توجه با که ميتوانيد شدید حرکت متوجه اگر

 .کنيد خروج شد فعال ضرر حد چون اینکه یا کنيد کم خرید ميانگين

 

 [1۲:۲۰ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 ممکن کنند می خرید به ،اقدامفروش های صف و نزولی روند پایان های منفی در که نيز هم دوم دسته برای

 گروه این.برود هم پایينتر سهم خریدشان،قيمت قيمت از که بيفتد اتفاق برایشان ای مسئله چنين که است

 خروج شد فعال اگر( خرید قيمت از پایينتر درصد 1۸-۰)کرده تعيين که ضرری حد که کند انتخاب باید هم

 .دهد کاهش را خود خرید ميانگين و کند خرید کمتر درصد 1۵-1۸ در را دوم پله و بماند سهم با یا کند

 همم و کارساز حقوقی،بسيار/حقيقی سربرگ و معامالتی سابقه سربرگ بررسی "مجددا هم گروه این برای

 .کنند ضرر،خروج حد شدن فعال هنگام در یا بمانند سهم با که بگيرند تصميم که است

 

 [1۱:۸۸ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 که خود خرید دوم پله که بياید پيش سوال این است بمانند،ممکن سهم با ميخواهند که کسانی برای حاال

 نتظرم اینکه یا دهيم است،انجام کرده نزول سهم قيمت که زمانی باشد،در نيز کردن کم ميانگين برای باید

 هب صعودی،اقدام روند در تا دبرگرد صعودی روند و مثبت های قيمت به دوباره سهم قيمت اینکه تا بمانيم

 .کنيم کردن کم ميانگين

 

 [1۱:۸3 ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .ددهن انجام را بعدی پله و کنند کم ،ميانگين مثبت و صعودی های قيمت در تا مانند می منتظر ها خيلی
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 همان در و رسيد خرید قيمت از پایينتر درصد1۵- 1۸ -۰به سهم قيمت که جایی همان در هم ها خيلی

 و دوم پله خرید به نشده،اقدام مثبت قيمت و نشده صعودی روند و است منفی هنوز قيمت که ای نقطه

 .کنند کردن،می کم ميانگين

  دهند می انجام را مطمئنی کنند،ریسک می کردن کم ميانگين به صعودی،اقدام روند در که کسانی

 .دهند می انجام را باالیی ریسک کنند کردن،می کم نگينميا به ،اقدام نزولی روند همان در که کسانی

 !؟!هستند؟ گروه،جلوتر ميکنيد،کدام فکر اما

 

 [1۱:۸۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 رضدانيد،ع می خوب خيلی را سهم بازی شما اینکه گرفتن نظر در به توجه با را توضيحات این بنده "ضمنا

 .ندک خروج "موقتا ضرر،باید حد شدن فعال با داند نمی را بازی که کسی که است واضح جواب وگرنه ميکنم

 

 [1۱:۸۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 خریدشان قيمت از پایينتر( درصد 1۵-1۸-۰)سهم قيمت که جایی و منفی در که گروهی برای اما

 روهگ به شود،نسبتمي محسوب کردن کم ميانگين هم همزمان که کنند می دوم پله خرید به ميشود،اقدام

 لوترج پله یک کنند،حداقل کم سهم،ميانگين شدن مثبت در و صعودی روند در تا مانند می منتظر که اولی

 .هستند

 .بازار در بودن جلوتر سود روز یک ميشود خودش پله یک این

 

 [1۱:۸۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و اه مثبت در کردن ميبرد،خرید زمان هفته یک داقلح سهم یک صعودی روند بدانيد که پویایی بازار برای

 .ندارد مشکلی هيچ نيز دوم پله در خرید کردن تکميل حتی

 سوم ميخورند،روز مثبت روز دو اینکه از پس "اکثرا ها سهم که اید بوده کنونی بازار شاهد خوبی به اما

 .بشوند هم منفی شاید حتی و متعادل
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 ردنک کم ميانگين به مجبور "احتماال و سهم مطمئن خرید به اقدام ولینز روند انتهای تو که کسانی پس

 می جامان که پرریسکی کار گرفتن نظر در ،با ميکنند آخر،کم های منفی همان در نيز را ميانگين و ميشوند

 .هستند تر موفق و جلوتر اولی گروه به دهند،نسبت

 

 [1۱:1۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دادم توضيح پيش روز هستند،چند بازار تو که پولهایی برای که هم ضيهق همين مشابه

 .کنند می تلقی مانی اسمارت را امروز خریداران ها خيلی

 حالت در و منفی بازار که است داشته کم تاکنون را مانی اسمارت خریداران نوع این افراد،بازار این نظر از

 .است بوده فرسایشی

 خریداران،درست نوع این کنم،که عرض خدمشان باید اما ميشوم قائل خاصی ،احترام افراد این دیدگاه به من

 و درشت پولهای اون تا ولی هستند، کل شاخص و ها سهم قيمت برنده باال و هستند مهم بازار برای که است

 آماده را ها سهم و کردند نمی جمع را فروش های صف و خرید نمی فروش صف از را ها سهم که بزرگی

 .نبود کنند،خبری می تلقی آنها که مانی اسمارت خریداران این از "کردند،عمرا نمی حرکت

 

 [1۱:۵۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 ؟!!هستند؟ برخوردار کمتری اهميت درجه از امروز، خریداران نوع این چرا حاال

 :اینجاست علت

 .نندک می سهم خرید به ها،اقدام مثبت در فقط پولها نوع این

 قيمت سقف به و ميرسند خود هميشگی قله به و کنند می طی را خود صعودی روند ها سهم که زمانی خب

 .کند می نزول قيمتش سهم "دارند،قطعا استراحت به نياز ميرسند،و خود مدتی کوتاه

 .شدن منفی یعنی هم قيمت کردن نزول

 خریدارانی چنين دنبال بازار و کرد می خرید ها مثبت تو ماروز مثل که مانی اسمارت خریداران از اینجا پس

 می خرید مثبت تو که اونهایی و شده منفی سهم قيمت چون.کرد پيدا نخواهيد پایی رد هيچ "است،عمرا

 .بخرن منفی تو نميان کنند

 ؟!!ميخرن؟ ميان ميشن،کيا منفی وقتی رو ها سهم پس خب
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 ؟!؟!!ره؟ميخ کی پس ؟!؟!نيستند که شما های مانی اسمارت این

 : کنيد اعالم سریع و بگيرید باال رو افتخار،سرتون و شهامت کمال شدید،با مطلب متوجه که حاال خب

 های حجره یواش،کرکره یواش ها مانی اسمارت دارد،بيگ کردن استراحت به نياز سهم که زمانهایی در

 کردن منفی و خرید به ،اقدامخودشون پایين به رو البته و ای پله خریدهای با و باال ميدن را خریدشون

 همس نزولی روند پایان "دقيقا که زمانی بعد و کنند می فروش صف به سهم بردن حتی و ها سهم بيشتر

 می فروش های صف مکرر کردن جمع به است،اقدام شده تمام سهم ریزش و اصالح و استراحت و است

 .کنند

 .بود خواهد تفاوتم بشدت گذشته روزهای با معامالت حجم "حتما اینجا در

 باقی کامل منفی پایانی درصد که نيست اینجوری هميشه البته)ميخورد منفی کامل هم پایانی درصد

 دکني کردم،یادآوری ارائه رو ها حجم که بعدی روزهای در رو پایانی درصد نکته این بودید زرنگ اگه()بماند

 (.کنم تقدیم بازیشو تا

 

 خرید هم-سهم از کردند حمایت هم: دادند انجام رو خودشون اصلی کارها، مانی اسمارت بيگ این حاال خب

 ندرو اینکه محض اند،به کرده خرید پایين به رو و ای پله چون اینکه هم-مفت های قيمت و منفی تو کردن

 مانی اسمارت اسمال)بدهند بعدی خریداران تحویل ها مثبت تو رو سهم بشه،و تموم کامل بطور سهم نزولی

 سهم،وارد مجدد صعودی روند آغازین روزهای همون از و ميشه شروع کردنشون سود همونجا از "قا،دقي(ها

 .برند می لذت و ميشن سود

 

 [1۱:۵۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 به خریدار اعداد قوی نسبت و کنند می خرید ها مثبت تو که خریدارانی بازار،به که هم صعودی روند تو

 سهم،تا بردن لذت این و ميبرن لذت ها،دارن مانی اسمارت بيگ همچنان هم دهند،باز می فروشنده،تشکيل

 .اندیکاتورها مدتی کوتاه سقف به ميخوره سهم بازی که داره ادامه جایی

 قيمت شدن مثبت اول روزهای که هایی مانی اسمارت حتی حتی و ها مانی اسمارت بيگ اینجا در

 های کردن عرضه به ميکنند بشه،شروع تموم ميخواد بازیش سهم که روزهایی در اند کرده سهم،خرید

 .سنگين

 صف دادن و خرید صف شدن تشکيل و عرضه و تقاضا این.کنند می عرضه مدام رو خرید های صف

 (.بار۲-بار۱-بار3-بار۵)ميشه تکرار خرید،مرتب
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 .ميشه پدیدار سهم تو دیگه سنگين حجم یک که هستيد شاهد اینجا دوباره

 بزرگان موقتی خروج کنند،متوجه می سهم،مقایسه همين تو قبل روزهای با رو ها حجم که هایی رنگز اون

 می بازار خرید،تقدیم صف های نزدیک یا خرید صف تو رو سهم و کنند می خداحافظی یه و ميشن سهم،

 .کنند

 شرمنده اومده،اما گيرشون سهم که هستن خوشحال اند کرده خرید،خرید صف از که کسانی اون اینجا حاال

 عرضه بارها خرید صف که جایی صعودی،از روند انتهای در که پولی نوع این.ها منفی تو برن باید فردا از

 .دیوانه پول یا احمق پول ميگن بهشون "جسارتا رو کنند می شده،خرید

 

 [1۱:3۵ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :پسندید می ربيشت رو استراتژی کدوم که ببينيد خودتون حاال

 ور سهم بازیگران بازی و است نزولی روند پایان هستيد مطمئن که فروشی های صف و ها منفی از خرید -1

 رو بازی دارید یاد و شناسيد می خوبی به

 .است سهم صعودی روند ابتدای که خریدی های صف و ها مثبت از خرید -۵

 .است صعودی روند انتهای و يشوندم عرضه مدام که خریدی های صف و ها مثبت از خرید -3

 

 :راهنمایی

 .نيدک خرید به اقدام مثبت قيمت کمترین در ولی سهم صعودی روند در کنيد سعی هستيد ریسک کم اگه

 مطمئن نزولی روند اخر فروش های صف از هستيد پرریسک اگه

 شوپول "لطفا. نکنيد ریدميشه،خ عرضه داره که خریدی صف نداره،از ارزش براتون پول و هستيد پولدار اگه

 .کنم حال باهاش برم تا من به بدین

 

 [1۱:۵1 ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 چند دسهم،بای به ورود نقطه ترین مطمئن و بهترین درست تشخيص برای که کردیم قبلی،اشاره جلسات در

 .بدیم قرار نظر مد رو چيز
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 حرکاتیت ها سهم بازیگران و ميرسند کف به دیکاتورهاان وقتی که هایی قيمت بهترین- اندیکاتوری موقعيت

 معامالتی،کمک سابقه سربرگ از ميشه رو مطمئن و جذاب و خوب قيمت این که)ها سهم در کنند می ایجاد

 این به همس قيمت قبلی،وقتی دفعات که ببرید پی تونيد می هم حقوقی/حقيقی سربرگ بررسی با(.گرفت

 .رفتاری چه ها حقوقی و اند داشته رتاری چه ها اید،حقيقی کرده شناسایی شما که ای نقطه

 این است،اما ورود برای بررسی های نشانه از سهم،یکی یک معامالت بودن اندیکاتوری کف در که درسته

 .کرد تر سهم،مطمئن اصلی خریداران جذاب های قيمت با ميشه رو نشانه

 ابده،ام نشون خودش از رفتاری چه ميخواد سهم مبدوني که خوبيه نشونه خيلی هم جذاب قيمت که درسته

 خيلی شنیچا یک از کنيد بيارید،سعی ورود،بدست نقطه بهترین کردن پيدا از بيشتری اطمينان اینکه برای

 .کنيد استفاده "حتما "حتما "حتما ها حجم بازار،بنام تو دیگه خوب

 و هباش نشده مشکل دچار است بازار،برقرار در ها حجم و نقدینگی بين که ای رابطه برای کسی که اميدوارم

 ضيحتو براتون رو ها حجم با نقدینگی گذشته،رابطه جلسات در چون.باشه نمونده براش ابهامی یا سوال جای

 .دادم

 .بشيم ها حجم جذاب و شيرین بحث وارد ميخواهيم کم گذشته،کم مطالب به توجه با حاال

 دوستانم بهترین از یکی بقول اما( هوشمند پول)مانی مارتاس روش در بحث ترین جذاب و بخش مهمترین

 (.ساز روند پول)ایران بازار در

 

 [1۱:۵۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .ها حجم با نقدینگی ارتباط مورد در بدم دیگه کوچيک توضيح یه

 السو یک ،فقطکنيم می قوی،صحبت فروشندگان و قوی خریداران یا مانی اسمارت مورد در وقتی ها خيلی

 .ميکنه خطور ذهنشون تو

 

 !؟!چيه؟ سوالشون حاال

 !دارد؟؟ وجود فروشنده بازار،یک در خریداری هر برای که است این نه مگه:ميگن که اینه سوالشون

 .فروشنده وجود به هم داریم نياز خریدار وجود به هم بازار در سهم معامله برای. است درست: جواب

 :بعدی سوال
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 .نميفروشه فروشنده هم ميخره،همونقدر خریدار که قدرهرچ مگه خب

 .دارد وجود هم ای عرضه یک تقاضایی هر برای.است درست:جواب

 فروشنده همونقدر ميخرد خریدار هم هرچقدر و دارد وجود فروشنده و خریدار اگر پس خب:سوال

 ؟!؟!!باشيم؟ قوی فروشنده یا خریدار دنبال باید چرا ميفروشد،پس

 ارخرید ولی برد می باال را ای،سهم حرفه تریدگر و تحليلگر و قوی خریدار اینکه برای که است این جواب

 .آورد می پایين را سهم ،قيمت ای ناحرفه و هيجانی

 

 [1۱:۱۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .االب ببره ميتونه بيشتر رو سهم باشه،قيمت است،بيشتر خریدار سمت در که خالصی حجم چقدر هر حاال

 .نپایي ببره ميتونه بيشتر رو سهم قيمت باشه است،بيشتر فروشنده سمت در که خالص حجم چقدر هر

 

 [1۱:۱۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 است بيشتر خریدار قدرت مييگن رو اولی

 .است بيشتر فروشنده قدرت ميگن رو دومی

 

 [1۱:۱۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .بحث برای "فعال بگيرید نظر در است عمق کم که رو االن بازار

 .شد خواهيد فروشندگان و خریداران قدرت این شد،متوجه عمق پر و صعودی بازار "بعدا که شااهلل ان

 

 [1۱:۱۰ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :ميگه کلی بطور ولی

 ستا این از باشه،نشان وشندگانفر از کمتر مراتب به خریداران سهم،تعداد یک در یکسان حجم فرض با اگه

 .دهند ،افزایش آینده روزهای برای را سهم قيمت که ميشوند سبب و هستند قویتر خریداران که

 .دارد وجود ای قاعده چنين نيز فروشنده برای
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 ستا این از باشه،نشان خریداران از کمتر مراتب به فروشندگان سهم،تعداد یک در یکسان حجم فرض با اگه

 .دهند ،کاهش آینده روزهای برای را سهم قيمت که ميشوند سبب و هستند قویتر ندگانفروش که

 

 

 

 [1۱:۲۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 

 یکسان حجم این)یکسان حجم فرض فروشندگان،با تعداد خریداران،از تعداد که فوق،هرچقدر تصویر در

 .است داشته قيمت افزایش بوده،سهم کمتر( گردد توجه "تماح است مهم خيلی
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 [1۲:۸۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .مانی اسمارت خوشگل های حجم سراغ بریم دیگه حاال

 

 [1۲:1۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دارند نقدینگی با مستقيمی ارتباط ها حجم که ميکنم تایيد و تاکيد و یادآوری هم باز

 :افتند می اتفاق جا ۵ زیاد،تو خيلی سنگين های حجم

 

 صعودی روند استارت و نزولی روند پایان -1

 نزولی روند استارت و صعودی روند پایان-۵
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 جدا دیگه سرمایه های بازار از حسابش و کنيم می ایران،ترید سرمایه بازار در ما اینکه به توجه با اما

 .براتون ميکنم تشریح زیر شرح به و کردم بيشتر من رو جا ۵ است،این

 صعودی روند استارت و نزولی روند پایان -1

 نزولی روند استارت و صعودی روند پایان-۵

 بزنند سهم از و کنند سود سيو ها خيلی ميشه باعث که خطرناک و قوی های مقاومت به سهم رسيدن-3

 بيرون

 کنند خریداری را سهم و کنند ورود ها خيلی ميشه باعث که محکم و قوی حمایت یک به رسيدن-۱

 هستند جاهایی از هم ها مقاومت و ها حمایت اما.کرد تلقی ۵ و 1 شماره همون رو ۱ و 3 شماره ميشه البته

 .ميشه بيشتر گذشته روزهای به ها،نسبت موقعيت اون و روزها اون در ها حجم که

 گرفتن جهت سهم سنگين خرید به اقدام و بازار داران رانت دست به خوب خيلی اتفاق خبر یک رسيدن-۲

 تپل و خوشگل خيلی گين یک

 از خروج جهت سهم شنگين فروش به اقدام و بازار داران رانت دست به بد خيلی اتفاق خبر یک رسيدن-۲

 سهم روی پيش احتمالی ضررهای از ماندن امان در و سهم

 

 [1۲:1۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 کردن پيدا برای بدین قرار نظر مد خوب خيلی رو حجم تا3 باید "حتما بعد به اینجا زعزیز،ا دوستان خب

 .ها سهم وانان نامبر و بازیگردانان خوب ردپای

 مبنا حجم-1

 ماهيانه ميانگين حجم-۵

 سهم گذشته روز ۱-3-۵ حجم-3

 .هستند مهم بشدت مورد 3 این

 [1۲:۵۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .هستند مهم چون.نداره فایده کنيد باور اما نيارم رو tse سایت مهم سربرگ تا دو این اسم ميخوام هرچی

 سهم معامالتی سابقه سربرگ-1
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 حقوقی/حقيقی سربرگ-۵

 

 که یهای کردید،قيمت شناسایی رو سهم اصلی بازیگردان اینکه از بعد تونيد می سربرگ،شما ۵ این روی از

 .کنيد مشخص ار ميشوند محسوب سهم قيمتی کف در

 بعد به اینجا از "دقيقا صعودی بازی که) هميشگی های قيمت و جذاب های قيمت اون به که وقتی بعد

 .کنيد رصد "حتما "حتما "حتما ها قيمت همون تو رو ها رسيد،حجم(ميشده صعودی سهم و ميشده شروع

 

 اول لهپ یک ورود برای و دیندا هميشگی،تشخيص و جذاب قيمتی کف نقطه بعنوان شما که ای نقطه این تو

 شتربي خيلی گذشته روز چهار سه به نسبت حجم این که کنيد مشاهده رو حجمی یک کردین،باید انتخاب

 .باشه

 .کنيد ماهيانه،مقایسه ميانگين حجم و مبنا حجم با رو سهم این بعد

 بيشتر ماهيانه ينميانگ حجم و مبنا حجم از که خورد سنگينی خيلی قيمت،حجم اون تو که دیدید اگه

 .کنيد آماده ورود برای رو بود،خودتون

 

 [1۲:۵۱ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 خيلی چاشنی تا چند یه هستيد، کردنش مهيان حال در که ای خوشمزه ساالد این برای دوباره باز حاال

 .ميشه بينظير ساالدتون اون ،دیگه کنيد اضافه اگه هم باحال

 :ستنده چی ها چاشنی حاال

 باشه مطمئن اندیکاتوری کف "اوال که باشيد قيمتی نقطه دنبال-1

 باشيد اصلی بازیگردانان حجمی تحرکات دنبال قيمتی نقطه اون تو-۵

 باشيد سهم شدن فروش صف قيمتی،دنبال نقطه اون تو-3

 ممکنه حاال)تهبيف اتفاق این دوباهر و بشه عرضه "مرتبا فروش صف تا باشيد ،دنبال قيمتی نقطه اون تو-۱

 بيشتر لکهب یا بار سه یا دو اینکه یا بشه جمع و بشه فروش صف یکبار فقط سهم و بيفته یکبار اتفاق این

 (بيفته اتفاق

 .باشيد داده انجام رو خرید پله یک باید "حتما "حتما ،دیگه دیدید سهم تو یکجا رو ها چاشنی این اگه
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 "لطفا پس(.ميکنم عرض رو مطالب این دارم پرعمق و پویا یبازارها برای که کنم عرض خدمتتون دوباره)

 .کنيد کم رو دارید( ۱۱ سال)کنونی بازار این از که توقعی

 

 [1۲:31 ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .خودم ذهن جمال به گلی بازم

 .انگار نيست حواسش هيچکسی

 .بدم توضيح براتون تا کنيد آوری دیا "بعدا که روش این داره استثنا یک شد اعداد،قرار روش بحث تو

 .نه یا هست یادش کسی حاال

 .کنه ،اعالم یادشه کسی اگه

 .نه یا هست یادش ببينم

 

Nikbakht[ ,۸۲,۸۱,1۲ 1۲:۱۱] 

 اعداد مواقع این. کنن نمی برآورده را ما انتظار اعدادشون و. هستند استثنا فروش و خرید صف شدن جمع

 باشيم باید دیگری های هنشان دنبال و نيستن اتکا قابل

 

 [1۲:۱۲ ۸۲,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .آفرین.احسنت.اهلل بارک

 

 [1۱:۵۸ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .همگی به سالم

 اذینخ امروز معامالت فيلم "کنند،حتما تمرین سهمی تو رو شده گفته که مباحثی دارند تمایل که دوستانی

 .کنند نگاه رو

 

 .فروشنده و خریدار اعداد نسبت برای هم و محج برای هم
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 [1۱:۵1 ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

http://cdn.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151321&i=42075223783409640 

 

 [1۱:۵۵ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

[Forwarded from Nikbakht] 

 اعداد مواقع این. کنن نمی برآورده را ما انتظار شوناعداد و. هستند استثنا فروش و خرید صف شدن جمع

 باشيم باید دیگری های نشانه دنبال و نيستن اتکا قابل

 

 [1۱:3۸ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :خوبم دوستان از یکی از جذاب و قشنگ خيلی مطلب یه

 

 در همس رفتن عقب با ببينين و کنين نگاه بعد روزهای کنه، رد تونه نمی و رسه می مقاومت به سهم وقتی

 .نزوله آغاز وگرنه اصالحه بود اینچنين اگه. نه یا هستند سهم کردن جمع حال

 

 

 .است ای دهنده نجات و کاربردی و مهم مطلب خيلی

 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 

 

hosein rezazadeh[ ,۸۱,۸۱,1۲ 1۱:3۸] 

 خارج ازش دارن خوبی وسهامدارا پول و بيشتر فروشندها قدرت ميده نشون خرید به فروش اعداد نسبت

 بوده که مثبتم روز چند از بعد بشه شروع نزولی روند باید پس ميشن

 سيد؟؟؟؟ شدم متوجه درست آیا
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 [1۱:31 ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .احترام تقدیم با.است اشتباه "جسارتا

 

 [1۱:31 ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

[Forwarded from Nikbakht] 

 اعداد مواقع این. کنن نمی برآورده را ما انتظار اعدادشون و. هستند استثنا فروش و خرید صف شدن جمع

 باشيم باید دیگری های نشانه دنبال و نيستن اتکا قابل

 

 [1۱:31 ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .داد خواهم توضيح رو فوق مورد "حتما فردا.منتظرمه سرویس

 

 [1۱:31 ۸۱,۸۱,1۲, ]يرگرانشمش جواد سيد

 خدانگهدار باشيد موفق

 

hosein rezazadeh[ ,۸۱,۸۱,1۲ 1۱:3۵] 

 علی یا

 

 [1۰:۵۱ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 توجهم بازار تا کنند رفتار طوری تا کنند می ها،تالش سهم وان نامبر حقوقی و حقيقی بازیگردانان از خيلی

 .نشه( ها سهم تو هاشون رفت و آمد و رفتارها و تحرکات و حضور)

 

 .است ورود حال در پول که بزنيم حدس نتونيم ماها که ميکنند انتخاب رو جاهایی هم همين برای
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 .است پول خروج اول نگاه در خاذین امروز رفتار

 

 مسه به پولی ورود( است ممکن زیادی خيلی احتمال با)است ممکن که است جاهایی از یکی امروز دقيقاً اما

 .باشد افتاده اتفاق

 

 (است کرده فروش صف را ،سهم قوی فروشنده)است شده فروش صف خاذین امروز که است درست

 

 جمع فروش نباشد،صف سهم در خریداری تا خب)شد جمع بار چندین فروش صف کنيد دقت اگر اما

 (بماند باقی فروش صف نيز بعد روزهای برای باید و شد نخواهد

 

 کامالً احساس این)بوده قوی فروشنده که کرد خواهيد احساس هم باز کنيد نگاه را وزامر اعداد نسبت اگر

 ( است شده فروش صف سهم چون است درست

 

 .ماند می باقی عظيمی فروش صف بود نمی خریداری اگر اما

 

 روزهای به نسبت زیادی خيلی حجم و شده جمع بارها فروش صف و شده فروش صف چون امروز در پس

 های حجم از هم و ميانگين حجم از هم و است بيشتر مبنا حجم از هم حجم این که شده انجام گذشته

 .بشود هم خرید صف حتی و مثبت فردا که بدهيم احتمال باید ،پس قبل روزهای

 

 [1۰:۵۱ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و خورد حجمی چنين و یدیمد معامالت بودن منفی هنگام در اعدادی نسبت چنين وقت هر که باشد یادمان

 ميشد، جمع مدام فروش صف
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 .کرد خواهد خرید حتماً حتماً پله زرنگ،یک خریدار که است جاهایی از یکی اینجا

 

 :دارد وجود سهم برای احتمال دو حاال

 

 کند شروع پایينتر پله از و ببرد پایين دیگر پله یک را سهم اینکه-1

 

 .شود خرید صف حتی و مثبت و برگرداند باال سمت به همينجا از را سهم اینکه-۵

 

 [1۰:۵۱ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

[Forwarded from شمشيرگران جواد سيد] 

 :خوبم دوستان از یکی از جذاب و قشنگ خيلی مطلب یه

 

 در همس رفتن عقب با ببينين و کنين نگاه بعد روزهای کنه، رد تونه نمی و رسه می مقاومت به سهم وقتی

 .نزوله آغاز وگرنه اصالحه بود اینچنين اگه. نه یا هستند سهم کردن جمع حال

 .است ای دهنده نجات و کاربردی و مهم مطلب خيلی

 

 [1۰:3۸ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .بگيرید خوبی نتيجه تا کنيد ترکيب هم آخری،با مطلب این با رو دادم که توضيحاتی حاال

 

 [1۰:۲۱ ۸۱,۸۱,1۲] ,شمشيرگران جواد سيد

 !؟!بدم؟ توضيح رو ها سهم معامالت فيلم دیدن نحوه که هست دوستان،نيازی

 .رو فيلم دیدن روش بدم توضيح است نياز اگه
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 [1۱:۸۵ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :دليل دو به آموزشی مطالب ارائه روال تو ميفته که هایی وقفه برای بدم توضحی یه دوستان

 ها همس تو رو مطالب شما که باشه فراهم تایمی یه بعدش ميکنم ارائه رو مطلبی وقتی دارم مایلت اینکه-1

 بدین انجام کنکاشی یه

 و تهرس هر تو)مطالب از عظيمی حجم یه وقتی که کرده ثابت تجربه.باشيد داده انجام صبر تمرین اینکه-۵

 تو مطالب یسری و بشه کم مطالب در دقت و حساسيت ميزان که ميشه باعث( موضوع هر و مبحث هر

 ذهن تو تری راحت خيلی بطور بيشتری مطالب که ميشه باعث کردن صبر نشه،بنایراین حک ذهنمون

 بشه ذهن ملکه که بشه جاسازی

 

 که است شرکت در بيشتری فعاليت انجام به نياز و شده بيشتر کاریم مشغالت مقدار یه شرکت تو اینکه-3

 .بشه کوتاهی نباید

 �😉😂�.نداره اشکالی.دليل تا 3 شد کهاین

 

 [1۱:3۸ ۸۱,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 : سوال

 ! بفهمم چطور من و فروش صف شدن جمع

 

 :جواب

 يمتیق بازه مجاز قيمت کمترین به اینکه تا است کرده پيدا قيمت کاهش مدام و شده منفی معامالتش سهم

 نکنم باهاشت اگه ریال 3۸13 کنم فکر.است رسيده امروز

 کم ندا بوده فروش به حاضر قيمت این تو که رسيده،فروشندگانی مجاز بازه قيمت کمترین به که وقتی خب

 ریدارخ و است کرده پيدا افزونی فروش برای قيمت این در زیادی حجم بطوریکه شده بيشتر تعدادشون کم

 (فروش فص تشکيل یا ایجاد ميگن رو اینجا)است نداشته وجود لحظه همان در هم

 (ميشن فروش صف متوجه زرنگ خریداران کم کم)ميشه زیاد فروش ص حجم که بعد

 ميدارن بر فروش صف از یواش یواش
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 ميشه ایجاد فروش صف هی بعد

 مونه نمی باقی فروش صف و ميخره فروش صف از خریدار هی

 و نيست قيمت ونا تو فروش به حاضر ای فروشنده و ميشن تموم قيمت اون تو فروشندگان کل که بعد

 التیح چنين اگه)ببره باالتر رو خریدش قيمت ميشه مجبور است،خریدار فروش صف قيمت از باالتر قيمتش

 رباالت خریدشو قيمت هم خریدار ضمناً و نداشت وجود ای فروش،فروشنده صف قيمت تو دیگه و اومد پيش

 .فروش صف شدن جمع ميگن بهش رو اینجا( بود گذاشته

 

 [1۲:13 ۸۰,۸۱,1۲, ]مشيرگرانش جواد سيد

 :نظر مورد تاریخ در نظر مورد سهم معامالت فيلم دیدن نحوه آموزش

👇👇👇👇👇👇👇👇 
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 [1۲:۵۲ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :چيست آزاد شناور سهام

 در هک لیاص و عمده سهامداران به مربوط که سهامی مقدار به گفت بدم،ميشه توضيح ساده خيلی بخوام اگه

 و خرید حال در بازار در شما و من مثل معمولی افراد دست در و نيست مذکور شرکت مدیره هيئت ترکيب

 .گویند آزاد شناور سهام رو است فروش

 .کنه اتخاذ مذکور شرکت برای مهمی تصميمات بتونه که باشه داشته قدرت اونقدر ميزان،نميتونه این

 هکن خرید رو شناوری سهام ميزان این همه مدیره،بياد هيئت ترکيب در عمده سهامداران از یکی اینکه مگه

 ور داره،حرکتی شرکت مدیره هيئت در که مقاصدی برای بتونه تا کنه اضافه خودش مالکيت ميزان به و

 .بده انجام

 مذکور شرکت عمده سهامداران اختيارات حيطه از و است عادی افراد دست در که سهامی ميزان به پس

 .ميشود گفته آزاد شناور ،سهام کنند می فروش و خرید به بازار،اقدام عادی افراد خود و است جخار

http://abcbourse.ir/


 
۲۲ 

 .است کرده مشخص رو سهم هر شناوری ميزان tse سایت تو سهم اول صفحه تو

 است ممکن و دارد وجود مختلفی است،نظرات خوب کردن ترید برای شناوری سهام ميزان چه اینکه برای

 ملع مالک باید سرمایه بازار در کردن ترید برای که گردد مختلف،پيشنهاد افراد از اوتیمتف درصدهای که

 .گيرد قرار

 .باال خيلی خيلی شناوری نه و است خوب پایين خيلی شناوری نه کلی بطور ولی

 .ودش زیاد یا کند،کم می سرمایه بازار در سهم که فعاليتی دوره طول در ميتواند سهام شناوری ميزان "ضمنا

 .بپردازید جستجو به نت در "بيشتر،لطفا اطالعات داشتن برای

 

hosein rezazadeh[ ,۸۱,۸۱,1۲ 1۱:3۸] 

 خارج ازش دارن خوبی وسهامدارا پول و بيشتر فروشندها قدرت ميده نشون خرید به فروش اعداد نسبت

 بوده که مثبتم روز چند از بعد بشه شروع نزولی روند باید پس ميشن

 سيد؟؟؟؟ شدم متوجه درست آیا

 

 [1۲:3۱ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 که داشتم بيشتری توقع بنده و امروز کرد عمل ضعيف خيلی و عمق کم که هرچند) خاذین که اميدوارم

 همس وقتی اعداد نسبت که باشه شده تجربی و عملی نمونه یه براتون( امروز بخوره بيشتری مثبت درصد

 . کنيم تلقی خریدار بودن ضعيف مالک نباید ههميش رو ميشه فروش صف

 کنيم می تصور و است بيشتر فروشنده از تعدادش که خریداری اعداد اون البالی که ممکنه چون****)))

 اسلب اما نيستند ضعيف "واقعا که باشند داشته حضور نيز است،خریدارانی خریدار بودن ضعيف از نشان

 (((****نباشيم حضورشون جهمتو ما تا پوشيدند رو ضعيف خریدار

 فروشنده از قویتر برابر چندین الی ۲ الی ۱ الی3 خریدار که کنيم پيدا رو روزی ،یه سهم تو که ممکنه

 اشهب طوری بعدی روز بوده،تو مثبت قبلش سهم وقتی که نيست ممکن کنيد دقت خوب دوستان باشه،اما

 .باشه خریدار از قویتر برابر چندین الی ۱ الی3 فروشنده که

 .باشه قویتر برابر چندین فروشنده که باشه اینجوری نداشتيم حاال تا
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۲۱ 

 الی3 اش فروشنده سهمی یه بگيم اینکه اما. برابر ۸,۲ یا بوده قویتر برابر 1 فروشنده که باشه سهمی تو شاید

 .است نشده مشاهده است،تاکنون بوده قویتر برابر چندین الی ۲الی۱

 بعد--شد جمع فروش صف بعد--شد فروش صف بعد--شد منفی سهم که دیدین سهمی تو وقت هر پس

 هی نيز حين همين در و افتاد اتفاق بار چندین عمل این و شد جمع دوباره و شد تشکيل فروش صف دوباره

 جمح به نسبت و ماهيانه ميانگين حجم به نسبت و مبنا حجم به نسبت که خورد زیادی خيلی خيلی حجم

 .داشت خواهد حرکت یک از نشان که باشيد داشت،مطمئن فرق خيلی خيلی قبلش روزهای

 روزهای در بازار حين در زنده مثال یک شااهلل ان که دهد رخ نيز خرید صف تو که است ممکن حالت همين

 .زد خواهم مثال برایتان آینده

 

 [1۲:۱۸ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 حتی و بود مثبت سهم که دیدیم امروز داشت،اما قوی های فروشنده از نشان خاذین دیروز که است درست

 (نکرد رفتار خوب که هرچند)داشت مثبتی معامالت هم وقت پایان

 و گين یک بخواهند که باشد این برای خاذین دیروز رفتار شاید کردم،حاال عرض هم دوستان از یکی به

 .کنند خالی "مجددا و بگيرند کوچکی خيلی نوسان

 .تنيس بعيد هيچ

 .بشه مثبت یا و باال بره سهم قيمت که ميشه ،باعث قوی و خوب خریدار که باشد یادمان بهرحال اما

 البالی خوب خریدار تعدادی ولی.کرد منفی و کشاند فروش صف به رو قوی،سهم فروشنده دیروز چون

 .خاذین امروز ضعيف بودن مثبت شد اش نتيجه که شدند ضعيف،دیده خریداران

 و پویا که دارد مثداق و است خوب بازاری برای ميکنم عرض که مطالبی کنم می تاکيد "دامجد دوستان

 .باشد مشکل بدون و قوی

 .دهند نمی جواب خوب خيلی یا نداده جواب ها تکنيک از االن،خيلی بازار تو چون

 .قوی و خوب بازار یه برای باشه شااهلل ان بسپارید ذهن به رو مطالب کنيد سعی پس

 

 [1۲:۱۱ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :(آشوب عدد این است دوستانم بهترین از یکی یادگار)هستند دنبالش ها خيلی که آشوبی عدد تعریف
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۲۰ 

 (:صعودی روند شروع برای شدن آماده و سهم های منفی آخرین) نزولی روند پایان در-1

 فروش صف بعد--شد فروش صف بعد--شد( ها منفی آخرین)منفی سهم که دیدین سهمی تو وقت هر پس

 درصد و افتاد اتفاق بار چندین عمل این و شد جمع دوباره و شد تشکيل فروش صف دوباره بعد--شد جمع

 بنام حجم به نسبت که خورد زیادی خيلی خيلی حجم یه نيز حين همين در و شد منفی "کامال نيز پایانی

 يدباش داشت،مطمئن فرق خيلی خيلی قبلش ایروزه حجم به نسبت و ماهيانه ميانگين حجم به نسبت و

 نظر از که افتد می اتفاق فروشی صف در بيشتر حرکت این البته.)داشت خواهد حرکت یک از نشان که

 (شد خواهد صعودی روند بعدش و است سهم فروش صف آخرین سهم اصلی بازیگردان

 

 (:نزولی روند شروع برای شدن مادهآ و خرید های صف آخرین و ها مثبت آخرین)صعودی روند پایان در-۵

 عدب--بود خرید صف و( خرید صف آخرین و مثبت آخرین)بود مثبت سهم که دیدین سهمی تو وقت هر پس

 اتفاق بار چندین عمل این و شد عرضه دوباره و شد تشکيل خرید صف دوباره بعد--شد عرضه خرید صف

 تنسب که خورد زیادی خيلی خيلی حجم یه نيز ينح همين در و خورد کامل درصد نيز سهم پایانی و افتاد

 فرق خيلی خيلی قبلش روزهای حجم به نسبت و ماهيانه ميانگين حجم به نسبت و مبنا حجم به

 اقاتف خریدی صف در بيشتر حرکت این البته.)داشت خواهد حرکت یک از نشان که باشيد داشت،مطمئن

 (شد خواهد نزولی روند بعدش و است سهم خرید فص آخرین سهم اصلی بازیگردان نظر از که افتد می

 

 [1۲:۱۰ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :خوبم دوستان از یکی از جذاب و قشنگ خيلی مطلب یه

 در همس رفتن عقب با ببينين و کنين نگاه بعد روزهای کنه، رد تونه نمی و رسه می مقاومت به سهم وقتی

 .نزوله آغاز وگرنه اصالحه بود اینچنين اگه. نه یا هستند سهم کردن جمع حال

 .است ای دهنده نجات و کاربردی و مهم مطلب خيلی

 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 

 

 [1۲:۱۱ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .براتون بشه ملکه ذهنتون تو "حتما.جذاب و است شيرین خيلی مطلب این
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 [1۲:۲۵ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دارند نقدینگی با مستقيمی ارتباط ها حجم که ميکنم تایيد و تاکيد و ورییادآ هم باز

 :افتند می اتفاق جا ۵ زیاد،تو خيلی سنگين های حجم

 

 صعودی روند استارت و نزولی روند پایان -1

 نزولی روند استارت و صعودی روند پایان-۵

 جدا دیگه سرمایه های بازار از حسابش و کنيم می ایران،ترید سرمایه بازار در ما اینکه به توجه با اما

 .براتون ميکنم تشریح زیر شرح به و کردم بيشتر من رو جا ۵ است،این

 صعودی روند استارت و نزولی روند پایان -1

 نزولی روند استارت و صعودی روند پایان-۵

 بزنند سهم از و کنند سود سيو ها خيلی ميشه باعث که خطرناک و قوی های مقاومت به سهم رسيدن-3

 بيرون

 کنند خریداری را سهم و کنند ورود ها خيلی ميشه باعث که محکم و قوی حمایت یک به رسيدن-۱

 هستند جاهایی از هم ها مقاومت و ها حمایت اما.کرد تلقی ۵ و 1 شماره همون رو ۱ و 3 شماره ميشه البته

 .ميشه بيشتر گذشته روزهای به ها،نسبت موقعيت اون و روزها اون در ها حجم که

 گرفتن جهت سهم سنگين خرید به اقدام و بازار داران رانت دست به خوب خيلی اتفاق خبر یک رسيدن-۲

 تپل و خوشگل خيلی گين یک

 از خروج جهت سهم شنگين فروش به اقدام و بازار داران رانت دست به بد خيلی اتفاق خبر یک رسيدن-۲

 سهم روی پيش احتمالی ضررهای از ماندن امان در و سهم

 

 [1۱:۸۸ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 می رصد روزانه بطور رو ها سهم معامالت که کسانی که است این برای دارند اهميت خيلی ها حجم اینکه

 .شوند متوجه خوب خيلی را ها سهم بزرگان رفتاری تغيير که ميشود باعث ها حجم کردن کنند،دنبال
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 و اه سهم اصلی بازیگردانان "بده،قطعا رخ سهمی برای بخواد بد خيلی تفاقا یا خوب خيلی اتفاق یه اگه

 .شد خواهند دار تر،خبر موثق و تر مطمئن و بازار،زودتر بقيه به نسبت ها سهم وانان نامبر

 نمایش سهم تو رو جدیدی حرکت یه که ميشه برسه،باعث بدستشون بد یا خوب خبر اون وقتی حاال خب

 فاوتمت متوجه کسی اگه.باشه داشته تغييراتی قبل،یه روزهای به نسبت حجم که مکنهم ناخودآگاه.بدهند

 یبررس و بگذاره سهم،وقت معامالت و سهم برای بيشتر "حتما باید قبلش،شد روزهای با سهم یه حجم بودن

 .بده انجام رو بيشتری های

 .است پيگيری ابلق حجم ميزان در تغيير با موارد اکثر بازیگردان،در رفتار تغيير ولی

 هب رو سهم هستند،ميرسه وان نامبر که دارانی رانت حتی و وانان نامبر و بازیگردانان به خوبی خبر وقتی

 و نندک استفاده خوب اتفاق و خبر این بيشتری،از سهم ميزان با تا کنند می خرید به شروع بيشتری ميزان

 .ردک خواهد تفاوت ها حجم اینجا.بشه نصيبشون بيشتری سود

 .ميدهد رخ نيز ناخوشایند و بد اتفاقات و اخبار برای قضيه همين

 يفته،باعثب نباشه،اتفاق خوشایند بازیگردانش و سهم برای که هرچيزی یا سنگين منفی تعدیل یه زمانيکه

 از یبيشتر حجم با و زودتر ميشوند،بتونن دیگران،خبردار از زودتر وانان نامبر و بازیگردانان چون که ميشه

 سریع هم همين برای باشند کرده بيشتری سود و نشود کم اند کرده که سودی حاشيه تا بيرون بزنند سهم

 .کنند می سریعتير خروج به اقدام

 

 [1۱:۸3 ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 خيلی بطور سهم تو "حتما رو معامالتی سابقه و حقوقی/حقيقی سربرگ ۵ کنم می تاکيد قدر این اینکه

 شاید حتی و حجمی و قيمتی رفتار تغيير حتی که است این برای کنيد رصد و کرده دنبال ای حرفه و دقيق

 بد یا خوب اتفاق یه "قبال که تاریخی همون تو دوباره بتونيد که بشه تکرار دوباهر هم اتفاق تاریخ

 .بشه تکرار بد یا خوب اتفاق همون افتاده،دوباهر

 ثباع که(کنند می پيدا...  نرخ افزایش یا گاز قطع خبر زمستان مقاطه در ها سيمانی "مثال "مثال "مثال)

 بيرون بزنيد دارید سيمانی اگه و کنيد سود سيو دارید،بتونيد رو پيش دوباره که زمستانی تو شما ميشه

 ."موقتا

 .است متفاوت همدیگه با ها سهم تو ها سهم بازیگردانان رفتار حاال

 .کنيد دقت ها قيمت و ها حجم تو خوب خيلی رو ها سهم که ميکنم توصيه من
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 لمث ها سهم همه( بار شونصد این)ست متفاوت دیگه بازیگردان با بازیگردان هر کردن فروش و خرید نحوه

 .نميشوند پایين و باال و فروش و خرید هم

 

 [1۱:۵۱ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 (:باشه حقوقی ميخواد باشه حقيقی ميخواد) ها سهم هوشمند و وان نامبر بازیگردانان خرید نحوه

 :حالت یک-1

 يقیحق سربرگ از "لطفا حقيقی یا است حقوقی)اصليش بازیگردان که ببينيد رو سهمی که است ممکن

 به اماقد منفی تو باالتر درصد است،چند نظرش مد ورود برای که قيمتی تو بخواد( بدین تشخيص حقوقی

 اینکه یا باشه داشته تفاوت قبل روزهای حجم با حجم این که ممکنه حاال(  کم حجم با اما)کنه خرید

 تفاوت یه ها حجم تو کنه اقدام ميخواد دوباهر خرید برای بازیگردان دوباره وقتی "عموما اما)باشه نداشته

 (.ميشه دیده هایی

 

 دخالتی و سهم تو نيومد و نشد متوجه کسی ميکنه،اگه نگاه رو بازار واکنش و کرد،رفتار خرید مقدار یه وقتی

 تو حضورش متوجه کسی تا بده قبلی،انجام دفعه حجم مقدار همون با رو کار همون دوباره که نکرد،ممکنه

 .نشه سهم

 بياد خوب خيلی ممکنه سهم قيمت اینجا.بده انجام پله سه یا پله دو یا پله یک در ممکنه رو کار این

 جولع فروشندگان---بخوره کامل منفی زود که باشه کم اشمبن حجم سهم:داره شرایط به بستگی)پایين

 انجام فروش صف از خرید و باشند کشونده فروش صف به اصلی بازیگردان کمک بدون خودشون رو سهم

 وردهخ منفی تعدیل سهم اینکه یا و است منفی هم فردا و شده منفی پایانيش فردا،سهم برای هم باز و ميشه

 (تاس داشته منی بازگشایی و

 مدنظرش قيمت همون به "دقيقا سهم و شد دیگه،راحت های گروه یا افراد دخالت عدم از خيالش که بعد

 صف که باشه روز سه دو سهم که ممکنه حتی)ميده انجام سنگين خيلی حجم با خرید یک و ،مياد رسيد

 قيمتی نقطه تو "قادقي داشته،اما فروش صف هم فردا برای و نميشده جمع فروش صف االن تا و داره فروش

 صف بار چندین که ممکنه حتی و کنند می جمع رو فروشش صف رسيده،سهم اصلی بازیگردان جذاب که

 (.بده رخ هم کردن جمع صف و شدن

 همون زا ميخواد و باشه شده تکميل تکميل تکميل خریدش "واقعا که است اصلی،ممکن بازیگردان اینجا در

 .کنه شروع رو سهم از گرفتن گين و سهم شدن ش،صعودیفردا یا شده تکميل خرید که روزی
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 خرید صف تو رو خرید تقاضای حجم هم "مرتبا و ميده تشکيل نمایشی خرید صف یه خودش مياد فردا

 ورتبص و ميشه ظاهر خریدار نقش تو کم کم طرف ریزه،اون نمی صف که شد مطمئن وقتی و ميکنه بيشتر

 نکهای مگه()کنه نمی خالی روز یه تو رو همه)ميکنه سهم فروش به وعکرده،شر که ریزی برنامه طبق ای پله

 ( باشه روزه دو روزه یک نوسان گرفتن هدفش

 

 :حالت یک-۵

 .کنه خرید به سهم،شروع هميشگی حمایت نقطه از باالتر مقدار یه است ممکن

 برای بيفته اول حالت اتفاقات اون بزنه،همه خوبی خيلی حجم و کنه خرید پله یه امروز "فرضا بياد اما

 نمی خرید دیگه بعدش شده،روز حرکتش متوجه بازار که شده متوجه سهم بازیگردان چون سهم،اما

 .ميشن بيشتر هم فروشندگان و ميشه دلسرد بازار دوباره.نميده انجام خوبی معامالت سهم.کنه

 يانم دارن هم بازاریان بينه می دوباره.ميکنه فرق حجمش که ميکنه خرید دیگه مقدار دوباره،یه باز بعد روز

 همس تو خبری که بينه می بازار.نميکنه خرید دیگه و جلوه بد بازار چشم تو رو سهم مياد سهم،دوباره تو

 خرید باهاش همزمان ها خيلی که بينه می ولی.ميکنه خرید تکميل و ميزنه رو پله آخرین نشد،دوباره

 .کردند

 که کسی هر تا ميکنه صبر.کنه نمی اجرایی رو خرید صف بشه،نقش صعودی ميخواد سهم که فردایی اینجا

 .بگيره گين رو کمتری،سهم مزاحمين با تا بشه بشه،پياده پياده سهم از ميخواد

 .ميکنه شروع رو گرفتن سود دوباره و ميده تشکيل رو کرد،صف رو کار این وقتی

 

 

 :حالت یک-3

 ازارب یا ميده،حاال انجام سنگين وحشتناک خرید یک و ميشه سهم حمایتی،وارد کف نقطه دقيقترین تو

 این متوجه بازار اگه اما ميده انجام رو صعودی بازی که نشد متوجه اگه.نميشه متوجه یا ميشه متوجه

 و منفی تو ميفروشه کم یه خودش و ميده قرار رنج حالت در رو سهم مياد روزی چهار سه شد،دو حرکتش

 ..... و ميشه شروع صعودی بازی شدند خارج عجوالن که بعد.ميده جلوه بد رو سهم
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 فالن هک ببينيم کردیم می حقوقی،نگاه/حقيقی سربرگ روی ،از کردیم می کار سومی بعد روش با که "قبال

 نگاه هم بعد و.شده( 1)یک "اصطالحا و کنند می صعود اماده و ميخرنش روز چند بازیگرانش رو سهم

 .کردندنش می(۸) صفر و تنشميفروخ روز چند ببينيم ميکردیم

 .بيفته اتفاق سهم بازیگردانان خروج برای هم ها حالت همين ممکنه

 

 یا بدهند خروج فرصت بازار به روز یک فقط و کنند خروج به اقدام روز یک تو ، خروج برای است ممکن

 .بدهند بازار به خروج فرصت روز سه یا دو طی اینکه

 وارد و نميشود باره،منفی یک ميرسد،به 3۸۸ محدوده به که خروج توق که است سهمی خودرو سهم "مثال

 ممکن ولی.ميکند صادر خروج فرصت مثبت در بازار به روزی سه دو بلکه نميشود اصالح و استراحت فاز

( صعودی روند پایان در آشوب عدد)افتاد اتفاق زیادی خيلی حجم که امروز همين که باشد سهمی است

 .کلی استراحت برای بره و بشه فروش صف و منفی فرداش از دیگه

 

 [1۱:3۸ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :خروج و ورود برای خوبه چيزی چه شما برای حاال

 و معتبر های حمایت و کف های قيمت آوردن بدست-اندیکاتورها)گفتم بررسی برای "قبال که هایی آیتم

 بررسی:ورود بهترین برای بررسی کننده تکميل هم حاال و سهم بازیگردانان دقيق شناخت و هميشگی و قوی

 حجم با مقایسه همچنين و نظرتون مورد سهم در دیروز با امروز های حجم کردن مقایسه و کردن محاسبه و

 .ماهيانه ميانگين حجم و مبنا

 نوانبع خودش کردید،ميتونه بررسی رو باال موارد وقتی سهم نزولی روند پایان در باال به رو های رنج "ضمنا

 .بشه آینده،محسوب روزهای در روند تغير برای زن چشمک چراغ یک

 

 [1۱:3۵ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 ۱۸۸ هزارتا ۲۸۸ هزارتا ۲۸۸: مثال سهم عادی روزهای های حجم که ببينيد کنيد نگاه رو سهمی یه ممکنه

 باید ور حجم این)ميليون ونيم یک یا ميليون یک شده "مثال که ببينيد حجمی یه روز یه بعد.باشه هزارتا

 تموقعي)شده معامله سهم کجای حجم این ببينيد کنيد بررسی و کنيد محسوب آالرم یک بعنوان "حتما

http://abcbourse.ir/


 
۲۱ 

 همس بازیگردان ورود نشانه ممکنه شده بيشتر که حجمی این "قطعا( ها آیتم همه با کنيد بررسی رو سهم

 (.باشه

 

 [۵3:۱۰ ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 : که اینه بگم رفت یادم که هم ای نکته یه

 

 :باشه داشته حالت چند ،ميتونه ميفته اتفاق سهم تو اصلی بازیگردان توسط آخر پله زمانيکه

 

 کنيد می نگاه وقتی سهم پایانی تو که شد،ممکنه انجام خرید تکميل و خرید رو سنگينی حجم که زمانی-1

 .فقط است خورده منفی املک درصد فردا برای که ببينيد

 

 کنيد می نگاه وقتی سهم پایانی تو که شد،ممکنه انجام خرید تکميل و خرید رو سنگينی حجم که زمانی-۵

 صف از باالتر معامالت با بازیگردان که ممکنه اینجا.کمتره و نيست ۲ منفی کامل پایانی درصد که ببينيد

 .است کرده کسر منفی کامل درصد داده،از انجام که فروشی

 

 کنيد می نگاه وقتی سهم پایانی تو که شد،ممکنه انجام خرید تکميل و خرید رو سنگينی حجم که زمانی-3

 های متقي فروش های سفارش)زده که باالیی به رو رنج با ولی بوده کامل منفی پایانی درصد اول که ببينيد

 ابلوت صفر تا حتی است ممکن و است خورده کمتری پایانی( است کرده خریداری نيز را فروش صف از باالتر

 زن چشمک چراغ یک بعنوان است مهم خيلی معامالت پایان در باال به رو رنج)باشد آورده باال را سهم نيز

 (است

 

 کنيد یم نگاه وقتی سهم پایانی تو که شد،ممکنه انجام خرید تکميل و خرید رو سنگينی حجم که زمانی -۱

 رنج اب و ميشود کاسته کامل منفی درصد از کم کم اما است خورده کامل منفی صددر پایانی اول که ببينيد

 در يزن معامالت حتی که است ممکن اینجا در.ميکند تغيير نيز مثبت به حتی سهم پایانی پی در پی های

 خود ای و نزدیک باالی به رو رنج)شود تشکيل نيز خرید صف حتی و شود انجام خرید صف به نزدیک مثبت

 (.باشه خورده کامل ۲ مثبت پایانی درصد اگه)کاری روز یک در درصد 1۸ یعنی(.خرید فص
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 .دادم توضيح را گوناگون های حالت من

 .االن بازار نه است منطقی و قوی و پویا بازاری برای فقط مطالب این که باشد یادتان اما

 خدانگهدار خوش شب باشيد موفق

 

 [۵3:۲3 ۸۰,۸۱,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .است نمونده باقی گفتن برای حرفی دیگه چون.کنيد آماده خداحافظی برای رو خودتون کم کم دوستان

 مطالب تا بدهند آموزش برامون رو بازار حين روانشناسی تا کنيم دعوت باید طالبی آرش آقای از کم کم

 .بگيریم یاد رو است مهم بازار حين روانشانسی که خوبی
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